
 
O espetáculo que chega a Fortaleza, Natal, Porto Alegre e Novo Hamburgo 

é uma fusão dos maiores sucessos da artista com alguns dos mais belos 
boleros que estarão em seu próximo álbum. 

 

 
Crédito: Marcos Hermes. Clique na imagem para salvar em alta resolução.  

Este novo show de Alcione é um mix entre o novo projeto, de boleros, e os maiores sucessos da 
carreira da Marrom. O espetáculo, com realização da Opus Promoções, terá apresentações em 
Fortaleza, Natal, Porto Alegre e Novo Hamburgo: dia 20 de julho, Teatro RioMar Fortaleza 
(Fortaleza/CE); dia 21 de julho, Teatro Riachuelo (Natal/RN); dia 17 de agosto, Auditório Araújo 
Vianna (Porto Alegre/RS); dia 18 de agosto, Teatro Feevale (Novo Hamburgo/RS). Confira o 
serviço completo abaixo. Os ingressos já estão à venda.  
 
Canções românticas, sambas, mas, principalmente, músicas que transformaram a artistas em 
uma das maiores estrelas deste país. Canções inesquecíveis como: Estranha Loucura, Além Da 
Cama, A Loba, Mulher Ideal, Faz Uma Loucura Por Mim, Meu Ébano, Gostoso Veneno, Não Deixe 
o Samba Morrer dentre tantas e tantas outras que o público pede, canta junto, e não se cansa 
de ouvir! 
 
A CARREIRA DA MARROM 

https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3061&evento=ALCIONE


Com 45 anos de carreira, 42 álbuns (entre lps e cds) e 9 dvds gravados, Alcione já ultrapassou a 
marca de oito milhões de discos vendidos; fez shows em mais de 30 países, e perdeu a conta de 
quantas vezes cruzou o Brasil de ponta a ponta com turnês prestigiadas pelo público, mídia, 
lotações esgotadas. A cantora, que arrebatou ao longo de sua trajetória mais de 350 prêmios, 
entre nacionais e internacionais como o Grammy Latino; honrarias, títulos e comendas, também 
é muito requisitada para campanhas publicitárias. Sua escolha como uma das titulares da turnê 
" Nivea, Viva o Samba" - que levou multidões aos espetáculos iniciados na Praia de Copacabana 
- é apenas mais uma comprovação do prestígio, credibilidade, e da empatia popular causada 
pelo nome da nossa querida Marrom. Com uma carreira sólida e contemplada por um número 
incontável de hits, a intérprete jamais abdicou de enfrentar quaisquer desafios. Recentemente, 
fez um espetáculo - elogiadíssimo - no projeto "Inusitado", interpretando apenas canções em 
francês. Também no final do ano passado apresentou-se, pela primeira vez, no Rock In Rio em 
um show que homenageava a Cidade Maravilhosa. E, apesar de estar no templo do rock, sua 
performance conquistou o público que foi assistir às estrelas do gênero. De quebra, ainda 
recebeu elogios da crítica especializada. Novidades e ineditismos, conforme podemos ver, são 
marcas no caminho desta cantora sempre pronta a voos mais altos. Outra bela e inédita 
conquista no final de 2015 foi a inserção da música "Juízo Final" na abertura de "A Regra do 
Jogo". Alcione, que já tinha emoldurado tantos romances e participado de inúmeras trilhas 
sonoras, até agora jamais havia emplacado um tema de abertura. E isso na Rede Globo, em 
horário nobre, com uma música composta por Élcio Soares e Nelson Cavaquinho! Artista amada 
por plateias de todos os quadrantes, faixas etárias, classes sociais e intelectuais, Alcione também 
faz questão de utilizar as novas mídias para aproximar-se do público.  Público esse composto 
por uma multidão de seguidores conforme revelam os números, superlativos, de suas redes 
sociais: mais de 536 mil curtidas no Facebook, de 200 mil seguidores no Instagram, e mais de 52 
mil no Twitter. Um novo ano chega e, com ele, mais um sonho prestes a ser realizado. "Alcione 
Boleros", com repertório mesclado entre canções em português, espanhol, clássicos e inéditas, 
nasce fadado ao sucesso. Com certeza, um álbum que irá se tornar mais um clássico na já 
extensa galeria de êxitos da cantora. Cantora virtuosa e absolutamente identificada com as 
chamadas "canções de amor", Alcione consegue, com suas interpretações viscerais, chegar ao 
coração do público. Plateias que sempre acorrem aos shows e que deliram, emocionadas, 
principalmente quando a Marrom entoa os hits românticos. "Alcione Boleros", sem dúvida, é 
mais um projeto im-ba-tí-vel desta Diva que nos seduz, emociona e surpreende há mais de 
quatro décadas. Projeto, vale ressaltar, que é capitaneado pela competente equipe da Marrom 
Music, empresa da cantora. 

 



 
"ALCIONE BOLEROS" 
"Alcione Boleros" é dividido em quatro blocos, representados pelas quatro estações do ano 
(outono, inverno, primavera, verão). Estes blocos, por sua vez, serão entremeados com poesias 
de Elisa Lucinda (locução). Acompanhada pela Banda do Sol, desta vez, a Marrom contará 
também com a participação especial de Sylvia Nazareth, atriz e cantora, na canção "A sombra 
do teu sorriso" /The shadow of your smile.   "Alcione Boleros", conforme explicita o título, é um 
espetáculo que premia o gênero romântico em uma de suas expressões mais emblemáticas. O 
estilo, que surgiu em 1883 em Cuba, mas ganhou o mercado internacional via intérpretes 
mexicanos, dominou as paradas de sucesso durante décadas e, até hoje, tem cadeira cativa no 
cancioneiro mundial.  
 
Clássicos e inéditas 
No repertório interpretado em português e espanhol, clássicos do gênero: "Gracias a la vida" 
(Violeta Parra, na estação Outono), "Que queres tu de mim" (Jair Amorim/Evaldo Gouveia, na 
estação Inverno), "Segredo" (Herivelto Martins/Marino Pinto, na Primavera), e "Corsário" (João 
Bosco/Aldir Blanc, na estação Verão). Algumas inéditas também figuram do roteiro musical: 
"Quem dera", Júlio Alves, "Amor Amigo", Roberta Miranda; uma canção de Altay Veloso ainda 
pouco conhecida do grande público intitulada "A paixão de Dartagnan". Mas também não 
faltarão outros hits inesquecíveis, que marcaram épocas e ajudaram a eternizar o estilo. "Canto 
o que me emociona", diz a Marrom. Amplamente compatível com seu histórico de hits 
românticos, letras e canções emocionais "à flor da pele", o projeto era um dos sonhos ainda não 
concretizados pela intérprete. "- Gosto de cantar aquilo que me emociona, e sempre me 
emocionava ao ouvir os sucessos de Ângela Maria, Núbia Lafayette, Elizeth Cardoso, e de tantas 
e tantas divas do gênero. E o meu público, felizmente, sempre aprovou minhas incursões pelo 
estilo. Tanto que alguns dos meus maiores sucessos pertencem ao gênero romântico", diz 
Alcione, feliz da vida por mais um sonho concretizado. "Alcione Boleros" tem direção geral de 
Solange Nazareth, e musical de Alexandre Menezes. 
 

 
Dia 20 de julho, Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE) 
Dia 21 de julho, Teatro Riachuelo (Natal/RN) 
Dia 17 de agosto, Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre/RS) 
Dia 18 de agosto, Teatro Feevale (Novo Hamburgo/RS) 
 
FORTALEZA (CE) 
Dia 20 de julho 
Quinta-feira, às 21h 
Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 Piso L3 - Shopping 
RioMar Fortaleza – Papicu / Fortaleza – CE)  
www.teatroriomarfortaleza.com.br 
 
INGRESSOS: 

Setor Valor  Meia-Entrada 

Plateia Alta R$ 120,00  R$ 60,00 

http://www.teatroriomarfortaleza.com.br/


Plateia Baixa B R$ 140,00  R$ 70,00 

Plateia Baixa A R$ 160,00   R$ 80,00 

  

*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 
de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 
de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 
feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo; 
***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 
tipos de comprovações oficiais no Ceará: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 
estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 
Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 
de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 
No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 
documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 
foto. 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação e 
Assistência Social (SEDAS). 
- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, 
expedido por banco de sangue. São considerados doadores regulares de sangue aqueles 
registrados nos bancos de sangue cos hospitais do Estado do Ceará. 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição 
do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 
exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
Ingresso Rápido: 4003-1212  
www.ingressorapido.com.br    
 
Bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 Piso L3 -  
Shopping RioMar Fortaleza – Papicu / Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das  
12h às 21h, e domingo e feriados, das 14h às 20h. Em dias de apresentações: das 12h até o  
início da última apresentação. Segunda-feira: fechada.  

 

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.ingressorapido.com.br/


Assessoria de imprensa do Teatro RioMar Fortaleza  

VOGAL COMUNICAÇÃO  

Rina Fontenele – (85) 99608-7960 rinafontenele@gmail.com   

Juliana Bomfim – (85) 99984.9030 / (85) 8893.2602 juliana@vogalassessoria.com.br   

 
NATAL (RN) 
Dia 21 de julho 
Sexta-feira, às 21h 
Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 

www.teatroriachuelonatal.com.br  

INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Balcão Nobre  R$ 90,00 R$ 45,00 

Frisas R$ 100,00 R$ 50,00 

Plateia B R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia A R$ 140,00 R$ 70,00 

Camarote R$ 160,00 R$ 80,00 

 

- 50% de desconto para os primeiros 350 ingressos para cliente do plano Unimed Natal e 

médicos cooperados. Desconto válido apenas com a apresentação da carteira (UNIMED 

NATAL) e CPF. Desconto limitado a 1 (um) ingresso por CPF; 

*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 

** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 

de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 

de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 

feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo.  

***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 

disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 

tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Norte: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 

identidade oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 

nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 

estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 

Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 

documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 

de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 

No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 

documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 

mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 

mailto:rinafontenele@gmail.com
mailto:juliana@vogalassessoria.com.br
http://www.teatroriachuelonatal.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/


Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 

identidade oficial com foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 

foto. 

- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR DE ENSINO mediante apresentação de 

carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal ou holerite 

acompanhado de documento oficial com foto. 

- ACOMPANHANTES DE CADEIRANTES (quando necessário). 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE são considerados doadores regulares de sangue aqueles 

registrados nos bancos de sangue dos hospitais do município de Natal. 

**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição 

do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 

exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:  

Bilheteria do Teatro: Shopping Midway Mall - Av. Bernardo Vieira 3775 - piso L3 (terça a 

sábado, das 12h às 21h, domingo e feriado, das 14h às 20h)  

Site: www.ingressorapido.com.br  

Televendas: 4003 1212 

Assessoria de imprensa do Teatro Riachuelo: 

Luciana Oliveira luciana@sollarcomunicacao.com.br (84) 98728-0813 

 

PORTO ALEGRE (RS) 
Dia 17 de agosto 
Quinta-feira, às 21h 

Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) 
www.araujovianna.com.br 
 

INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada 

Plateia Alta Lateral R$ 80,00 R$ 40,00 

Plateia Baixa Lateral  R$ 100,00 R$ 50,00 

Plateia Alta Central R$ 120,00 R$ 60,00 

Plateia Baixa Central R$ 140,00 R$ 70,00 

Plateia Gold R$ 160,00 R$ 80,00 

 
- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS – limitado a 100 ingressos; 
- 50% de desconto para titulares de Clube Premier Boubon; 
- 10% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS nos demais ingressos. 
 

 
* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais não pagam 
**Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos; 
*** Pontos de vendas sujeito à taxa de conveniência; 
**** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 
de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 
de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 
feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso ao auditório; 

http://www.ingressorapido.com.br/
mailto:luciana@sollarcomunicacao.com.br
http://www.araujovianna.com.br/


***** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 

disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 

tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Sul: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 

identidade oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 

nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 

estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 

Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 

documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 

de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 

No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 

documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 

mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 

Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 

identidade oficial com foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 

foto. 

- APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários mínimos) 

mediante apresentação de documento fornecido pela Federação dos Aposentados e 

Pensionistas do RS ou outras Associações de Classe devidamente registradas ou filiadas. Válido 

somente para espetáculos no Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna. 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, 

expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a 

mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à 

coleta três vezes ao ano. 

******Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a 

condição do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, 

será exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de conveniência): 
Site: www.ingressorapido.com.br   
Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos, das 12h às 18h)  
Agência Brocker Turismo: Av. das Hortênsias, 1845 – Gramado (de segunda a sábado, das 9h  
às 18h30min, e feriados das 10h às 15h)  
Rua Coberta, Câmpus II, Universidade Feevale: em Novo Hamburgo  
(de segunda a sexta, das 13h às 21h, e sábado, das 9h às 14h). Mais informações pelo telefone 
3271-1208 
Bourbon Shopping Novo Hamburgo: Av. Nações Unidas, 2001 – 2º Piso / Centro de Novo 
Hamburgo (de segunda a sábado, das 13h às 20h). 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de conveniência): 
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a  
sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)  
No local: somente na data da apresentação, a partir das 14h.  
 

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.ingressorapido.com.br/


Formas de Pagamento: dinheiro, cartões de crédito em uma parcela, débito e vale-cultura. 
 
NOVO HAMBURGO (RS) 
Dia 18 de agosto 
Sexta-feira, às 21h 
Teatro Feevale Teatro Feevale (ERS-239 – Campus II da Universidade Feevale) 
www.teatrofeevale.com.br 
 
INGRESSOS 

Setor Inteira Meia-entrada 

Frisas R$ 80,00 R$ 40,00 

Balcão Nobre R$ 90,00 R$ 45,00 

Camarotes R$ 100,00 R$ 50,00 

Plateia  R$ 120,00 R$ 60,00 

 
- 50% de desconto para titular e um acompanhante do cartão Zaffari Bourbon; 
- 20% de desconto para funcionários e graduados da Universidade Feevale na compra de dois 
ingressos; 
- 20% de desconto Cliente Banco Bradesco e Cartões de Crédito Bradesco e guichê exclusivo 
limitado a dois ingressos por clientes - 100 ingressos por espetáculo; 
- 20% de descontos para titulares dos cartões do Assinante Jornal NH e um acompanhante.  

 
* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais não pagam; 

**Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos; 

*** Pontos de vendas sujeito à taxa de conveniência; 

**** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos 

canais de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a 

condição de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação 

deverá ser feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo; 

***** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 

disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 

tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Sul: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 

identidade oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 

nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 

estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 

Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 

documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 

de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 

No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 

documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 

mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 

Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 

identidade oficial com foto. 

http://www.teatrofeevale.com.br/
http://www.documentodoestudante.com.br/


- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 

foto. 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, 

expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a 

mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à 

coleta três vezes ao ano. 

******Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a 

condição do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, 

será exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de conveniência): 
Site: www.ingressorapido.com.br   
Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos, das 12h às 18h)  
Agência Brocker Turismo: Av. das Hortênsias, 1845 – Gramado (de segunda a sábado, das 9h 
às 18h30min, e feriados das 10h às 15h) 
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a  
sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)   
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de conveniência): 
Rua Coberta, Câmpus II, Universidade Feevale: em Novo Hamburgo  
(de segunda a sexta, das 13h às 21h, e sábado, das 9h às 14h). Mais informações pelo telefone 
3271-1208 
Bourbon Shopping Novo Hamburgo: Av. Nações Unidas, 2001 – 2º Piso / Centro de Novo 
Hamburgo (de segunda a sábado, das 13h às 20h). 
No local: somente na data da apresentação, duas horas antes do espetáculo ter início.  
 

Informações para a imprensa no Rio Grande do Sul: 
Jéssica Barcellos – 51 99863.6363 jessica@agenciacigana.com 

www.agenciacigana.com  
facebook.com/agenciacigana 

 
Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509/ 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br  
Pâmela Seyffert – 51 3235.4504 pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br  
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